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75.Skautský oddíl Derwen ; Ke Kamýku 686 P-4 Kamýk 
 

 

1. Nalezené závady hlaste správci klubovny. (Martin Sulík –Ananas ;721974720) 
2. Mimoschůzkové akce se musí hlásit správci klubovny !! (Martin Sulík –Ananas 

;721974720) 
3. V klubovně je přísně zakázáno kouřit !! 
4. Je přísně zakázáno houpat se na žluté trubce s plynem ve velké místnosti !! 
5. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do elektroinstalace! 
6. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do konfigurace PC !  
7. Při manipulaci s ohněm postupujte opatrně . 
8. Na koberec vstupujte pouze v očištěné obuvi.  
9. Vypínejte elektrické spotřebiče, které nepotřebujete. (šetřete el. proudem)  
      (pozor na světla na WC a na rychlovazné konvice !)   
10. Při odchodu zavírejte všechna okna a pečlivě zamykejte. 
11. Neničte vybavení klubovny. 
12. Pokud nepoužíváte vařič, vypojte jej za zásuvky. 
13. Uklízejte použité věci zpět na původní místo. 
14. Při odchodu vyhazujte jistič v roverské místnosti (nad bílým regálem). 
15. Pokud používáte lednici, nevyhazujte jistič,v roverské místnosti. 
16. Při používání el. spotřebičů postupujte podle návodu (pokud existuje). 
17. Před opuštěním klubovny je vaší povinností: 

a. Vzorně vyluxovat všechny koberce v klubovně. 
b. Vytřít všechny podlahy. 
c. Vynést všechny koše a do vyprázdněných košů vložit nové pytle 
d. Pozavírat všechny okna a dveře 
e. Všude zhasnout. 
f. Vytřít sprchu a WC. 
g. Zvednout všechny židle na velký stůl. 
h. Umýt, utřít a uklidit na původní místo všechno nádobí. 
i. Zkontrolovat vypnutí jističe v RS místnosti (pokud nepoužíváte lednici) 
j. Zkontrolovat uzavření přívodu plynu k plynovému vařiči v RS místnosti. 
k. Všechny předměty ,které jste používaly vrátit na své místo  
l. Zkontrolovat, zda nikde neteče voda 
m. Zavřít všechny dveře a zamknout vstupní dveře a vrátka  

18. Klubovna musí být pKlubovna musí být pKlubovna musí být pKlubovna musí být přřřředána vedána vedána vedána v    ppppůůůůvodním stavu (nebo vvodním stavu (nebo vvodním stavu (nebo vvodním stavu (nebo v    lepším).lepším).lepším).lepším). 
    
    
KontaKontaKontaKontakty:kty:kty:kty:    
 

      Srávce klubovny: 
      Martin Sulík (Ananas) Tel.:721974720 
      Správce výpočetní techniky: 
      Jan Podzimek (Šikula) Tel.:776899327 


